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HUSK! Aktivitetskalenderen dækker to måneder. 
Arrangementer omtales særskilt den måned, de finder sted. 

    KvongPosten 
Oktober 2019 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. 

Støtteforeningen for Kvong Sogn indkalder til  
ekstraordinær generalforsamling  
mandag, 7. oktober 2019 kl. 19.30 på Kvong gamle skole.  

Dagsorden: 

• Valg af Dirigent, stemmetællere og referant 

• Ændring af vedtægter. Det foreslås at foreningens formål fremad
 rettet skal være at skaffe midler til gavn for Kvong Børnehus.                 
I denne forbindelse skifter foreningen navn til "Børnehusets venner".  

• Valg af bestyrelsesmedlem og 2 suppleanter.                                               
Til den ordinære generalforsamling var der ingen opstillede kandidater.  

I støtteforeningens bestyrelse er der ca. 6 årlige møder.  
Vi arrangerer julemarked, julebanko og forårsmarked.  
Vi har de seneste år uddelt midler til Børnehuset,  
således at børnene bl.a har haft mulighed for at gå til svømning  
og komme på sommerudflugt. 
Børnehaven har ligeledes også fået midler til forskellige legeredskaber.  

Vi håber meget at vi kan finde en person som ønsker at være en del af dette.  



Gudstjenesteplan 

Dato Nr. Nebel Kvong Lydum Præst 

Søndag d. 6. okt. 
16. s. e. trin. 

10.30     Ann  

Torsdag d. 10. okt.   19.00   Ann  

Søndag d. 13. okt. 
17. s. e. trin. 

        

Søndag d. 20. okt. 
18. s. e. trin. 

9.00 10.30   Ann  

Søndag d. 27. okt. 
19. s. e. trin. 

10.30 9.00   Ann  

Søndag d. 3. nov. 
Alle helgens dag 

16.00 14.30 10.30 Ann  

Dato Arrangør Aktivitet Mødested Tid 

1/10 KIF Billard Aktivitetshuset 19.30 

2/10 Menighedsrådet Formiddagskaffe mv. Kvong Kirkehus 10.00 

4/10 4H 
Jeres børn klarer 

aftensmaden 
 16.00 

7/10 Støtteforeningen 
Ekstraordinær 

generalforsamling 
Kvong gamle skole 19.30 

9/10 Nørkleklubben Åben workshop Kvong gamle skole 19.00 

9/10 
Kvong gl. skole 

Aktiv Kvong 
Møde om 

sammenlægning 
Kvong gamle skole 19.30 

30/10 
KIF 

Menighedsrådet 
Sang fra  

Højskolesangbogen 
Gymnastiksalen 19.00 

31/10 Menighedsrådet Læsekreds Kvong Kirkehus 19.00 

Aktivitetskalender 

Booking af bålhytte  
Ønskes bålhytten til fest eller andre arrangementer, 

kan den bookes ved Ejvind Nielsen 

 Tlf.23 23 31 53  

Når storken skal op 
For den lille ny 

Kontaktes Tove Kruchov Nielsen 

Tlf. 61 65 42 32 



Åben workshop i Nørkleklubben. 
  

Har du brug for hjælp til dit næste strikkeprojekt, 
eller vil du gerne lære at hækle / strikke, så kom  

  
onsdag den 9. oktober kl. 19.00 i Kvong Gamle Skole 

 
Vi står klar til at hjælpe. 

Medbring garn, strikkepinde/hæklenål samt et krus til kaffe/the. 
 

Ingen tilmelding 
Vel mødt 

Har du spørgsmål så kontakt Bettina: 2327 3618  /  Tove: 6165 4232 
  

Formiddagskaffe i Kvong Kirkehus.   

 
Onsdag, den 2. oktober 2019 
kl. 10.00 – 11.00   

Vi ses 
Kvong Menighedsråd 

Kom og vær en del af det gode fællesskab. 

onsdag, den 23. oktober kl. 14.30 – 17.30 i Kvong Kirkehus.  
Vi spiller brætspil, strikker til Røde Kors, 
snakker og hygger os til en kop kaffe. 

Kvong Menighedsråd 

Læsekreds i Kvong Kirkehus 

onsdag, den 31. oktober 
kl. 19,00 – 21,00 

Sang fra højskolesangbogen. 
Kvong idrætsforening og menighedsråd arrangerer 

onsdag, den 30. oktober kl. 19.00  

Fællessang fra højskolesangbogen i gymnastiksalen på Kvong gamle skole. 

Pris 50,00 kr. inkl. kaffe og kage. 

Mød op til en hyggelig aften. 



KVONG 
Kvong Smede- og Maskinforretning 
SAC v/Andreas Beier     
Svend Åge Thuesen 
Boumatic  
Hans Kruse 
Tromborg-Staldudstyr & inventar 
Brian Pagaard  
Åsted Honning  
Jørgen Jensen Snittrup 
Murer Kjeld Sørensen 
Westspeed 
Madam Blå og Poprockerne  
Forever v/Britta Nielsen 
Ellen Porcelain, Unika 
Jørns Haveservice  
 
LUNDE 
SK Hairdesign  
Lunde Auto  
Tømrerfirmaet C. Stage & Søn ApS.   
Lunde Kro 
Min Købmand 
Lunde Maskincenter 
BeBo´s Alternativ v/Bente Boel  
DK Totalentreprise ApS 

 
VARDE 
Spiseriget 
Jysk A/S 
Intersport 
Vinspecialisten 
Vestergades cykler 
Bruun Din Tøjmand 
Stark Tømmerhandel   
Butik Sanne 
Helm 
Bechsgaard 
Tops sko 
Varde Engro lager 
Vera Moda 
Landbrugsrådgivning Syd  
Nielsens Planteskole 
City Jump  
Ugeavisen Varde 
Nordea 
Kylling & Co. 
Photo Care 
Kvickly 

NYMINDEGAB 
Nymindegab Snedker & Tømrerforretning ApS 
 -Malerafd. Pia 
Ishuset Nymindegab Strand 

En stor tak til alle vore sponsorer             - 

Kvong-Lunde Jagtforening 

07-12 Snittrup jagt kl 9-30 kun for medlemmer. 

09-12 banko kl. 19 00 Lunde kro. 

19-01 2020 rævejagt kl. 9 30 mødested Kvong smed. Gule ærter efter jagten. 

02-02 2020 ræveregulering kl. 9 30 mødested Lunde station 

22 -02 2020 ræverregulering kl. 9 30 mødested Kvong smed. 

03-02 2020 generalforsamling 18 00 Lunde kro med spisning. 

MVH Kvong-Lunde jagtforening 

Knud Andersen 
tlf. 22732302 

Billard i Aktivitetshuset  

Billardrummet i Aktivitetshuset skal benyttes igen! 
Man kan tilmelde sig og betale på www.kvong.dk. 

Der er opstartsmøde tirsdag, den 1. oktober 2019 kl. 19.30 i Aktivitetshuset, 
hvor der udleveres nøgler og tildeles tider. 
Hvis du kender en eller flere, som kunne tænke sig at starte, så tag ham eller 
hende med.  
Ring til Christa S. Madsen på tlf. 50970138 eller skriv   
til christaogthomas@hotmail.com, hvis du har spørgsmål eller er forhindret i 
at komme til opstartsmødet. 

Sæsonen slutter 1. april 2020. Kontingent er 550,- kr. 
Vi byder velkommen til såvel nye som gamle spillere! 
Med venlig hilsen Kvong Idrætsforening 

http://www.kvong.dk/
mailto:christaogthomas@hotmail.com


En lille hilsen fra Kvong Børnehus..... 

Tju hej hvor det går derud af.....  
Vi har igen fået nye børn og nyder sensommeren her i Kvong Børnehus. 
Da vi har mange børn, har vi valgt at ansætte Julie Therkildsen i nogle timer, 
så vi kan fortsætte med en god normering til arbejdet med de kære børn. 
Hjertelig velkommen til dig Julie:-) 

På Grøn stue er de startet med et projekt, hvor de største børn og 
en pædagog kører ind til demensafdelingen på Lyngparken i Varde, hvor 
Mette Tang også arbejder.  
Her synger de sammen med de borgere der bor der. Det er rigtig spændende  
og meget rørende at se hvad de to aldersgrupper får ud af det samvær. 

Desuden er vi så småt startet op igen med vores musikalske legestue, 
nu på både grøn og gul stue. 
Alle børn og voksne nyder at få besøg af Marie og Ann til forskellige sanglege. 

Som afslutning er der vist kun at sige "rigtig god oktober fra alle os til alle jer" 

Sammenlægning på skolegrunden. 

De to bestyrelser for Kvong Gl. Skole og Aktiv Kvong arbejder hen imod en 
sammenlægning. Det sker fordi generalforsamlingerne i begge foreninger 
har bedt bestyrelserne om at gøre det. 
Grunden er at de to foreninger har næsten samme formål, 
har samme gruppe af medlemmer og er meget afhængige af hinanden. 
Der vil også kunne laves et par besparelser og nogle forenklinger 
hvis der kun er én ejer på grunden. 
Vi vil gerne give alle interesserede en mulighed for at komme med input 
til processen og stille spørgsmål, og derfor holder vi et åbent møde på 

Kvong Gamle Skole onsdag den 9. oktober kl. 19.30. 
 
Har du spørgsmål inden mødet må du gerne kontakte: 
 Peter Roesgaard (6111 1183), Rene Højris (2324 8461), 
Niels Jeppesen (2060 8636), Tommy Amstrup (2013 5675) 
eller Claus Larsen (4087 0531). 

NR. NEBEL 
JA SKO  
Sparekassen 
Home 
EDC 
Super Brugsen 
Bent Stenberg 
Lauritsens Møbler 
Grossisten 
Frøjk 
Mad med mere 
Vardevejs Traktor Service v/John Olsen 
Land og Fritid 
Botex 
Nr. Nebel Bageri   
Bjælkestuen 
Hen House 
Sportigan 
Huset Pauli 
Kebabhouse no 2 
Kit Cut 
Lars Kyhn 
Optimera 

LYNE 
Mormors ting og sager      
TH Multiservice 

OUTRUP 
Outrup Tømmerhandel   
Soccer World (Lepus)   
Norlax   
Outrup Golf 
Outrup Pizza og grill   
 

HENNE 
Ishuset Henne Strand 
Glasgården Henne Kirkeby 
 

ANDRE 
Tistrup Slagtehus ApS  
Tinghøj Serviceudlejning  
v/Svenning Kjær Pedersen 
Sdr. Malle Maskinstation   
Bork Legeland  

Næsbjerghus  
Allan´s Dinèr   
Arla  
Anny Kjær Pedersen 

i forbindelse med sportsugen fra festudvalget og KIF 



Først vil vi gerne benytte lejligheden til at takke alle jer, som har været med til at 
gøre sportsugen til en rigtig dejlig uge. 
Vi har efterfølgende tømt ”Ris og ros” kassen og her er hvad kommentarerne var, 
samt vores feedback. 
Vi forsøger, at imødekomme så meget som muligt. 

 
Underholdning familieaften 
Headset til ballonmanden: Ballonmanden fik intet headset, da vi desværre ikke 
kunne skaffe et. 
”Scenen er din” på programmet: ”Scenen er din” vil vi arbejde på, kommer på 
programmet i 2020 
 

Damerafling 
Manglede damerafling: Er tilbage i 2020 
 

Hvordan efterlades baren 
Plan for hvordan baren efterlades: Vi forsøger at få lavet en plan for hvordan dette 
gøres vagt, samt hvordan slush ice maskinen indstilles. 
 

1. lørdag 
Holdkaptajn på hver vej: Vi opfordrer så meget vi kan og har forsøgt mange konstel-
lationer for, at få så mange som muligt på stadion. Vi opfordrer alle til at tage nabo-
en under armen. Husk de nye naboer på gaden. De der kommer, hygger sig og har 
en god dag. 
DGI løb om lørdagen: Løbet er ikke for alle, hvorimod dysterne er for alle aldre. Og 
det er meningen med denne dag. 
 

Barplan 
Ugedag på side 2: At ugedage ikke var på side 2, var en trykfejl. 
Onsdagsholdet mødes kl. 18: Vi ændrer barplanen 
 

Foredrag 
Ærgerligt at fodbold og fore drag overlappede: Vi beklager foredrag og fodbold over-
lappede hinanden, men det var desværre ikke muligt, at flytte hverken fodbold eller 
foredrag. 
Foredraget var ment som en ”gave” til Kvongs borgere og derfor var billetten billig 
og også derfor vi ikke slog det op i alle medier. Det blev slået op på flere sider på 
facebook, Lyne, Lydum og Lunde, så de også fik mulighed for at komme med. 

Evaluering af  

Motion i det fri 
Motion i det fri: Dejligt med opbakningen. Det er programsat til 2020 
 

Programmet 
Samle programmet: Vi forsøger at samle programmet så meget som muligt. 
Ændre tid og alder på børnediskotek: Børnediskotek bliver næste år for 0-7. klasse i 
tidsrummet kl. 17-22 
Flytte bodybowling: Bodybowling er tilgængeligt, hvis/når vejret tillader det. 
 

Sidste søndag 
Der manglede marmelade og pomfritter: Lilian tilbød morgenholdet, at hente mere 
marmelade hos købmanden, men det blev afslået. Vi køber dog ekstra næste år. 
Når vi får udsolgt af pomfritter søndag, kan der stadig købes anden mad i baren. 
Det er aldrig nemt, at få mængden til helt at passe, men vi forsøger også at undgå 
madspild. Vi kan heller ikke helt forberede os på, hvor mange kroket spillere, der 
spiser i teltet. 
For mange rundstykker: At der kan være for mange rundstykker handler om, at vi 
ikke ved hvor mange kroket spillere der kommer, når vi bestiller rundstykker. Bage-
ren vil vide det, før kroketspillerne har tilmeldt sig. Heldigvis aftager børnehaven og 
nogle af byens dyr dem, så de går ikke til spilde. 
Tak for jeres ris, ros og forslag fra festudvalget og KIF. Vi ses i 2020 

Sportsugen 2019 


